
Ata Nº. 02/2015
----Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, pelas dezoito
horas e trinta minutos, nos termos do nQ.1 do artigo nQ.20, da Lei nQ• 75/2013,
de 12 de Setembro, reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia o
executivo com a presença de Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandes,
Paulo José Correia dos Santos e Maria Graziela Palma da Rocha Velho,
respectivamente Presidente, Secretário e Tesoureiro.------------------------------------
----A reunião teve início com as seguintes deliberações:---------------------------------
----Transferir o direito da sepultura perpétua número setenta (70) de António
Gonçalves Portela, para seu filho Américo Veloso Portela, conforme documento
arquivado na Junta de Freguesia, tendo sido emitido o respetivo Alvará.-----------
----Transferir o direito da sepultura perpétua número setenta e seis (76) de
Idalina Moreira de Bastos, para seus filhos Carlos de Bastos Franco e Álvaro Gil
de Bastos Franco, conforme documento arquivado na Junta de Freguesia, tendo
sid o emiti d o o respetivo Alva rá. ----------------------------------------------------------------
----Autorizar o senhor Evaristo Vieira de Fontão a colocar umas argolas no
acesso à sua propriedade na Rua da Pregosa, junto à Rua da Lenteira.--------------
----Congratularmo-nos com o início das obras nas Ruas da Madorna e
Castinheira, pela empresa ganhadora da empreitada.------------------------------------
----Aprovar o Relatório e Contas do exercício anterior, relativo ao Baldio da
Freguesia, bem como o Plano de Atividades e Orçamento para o ano corrente.---
----Homologar a Avaliação de Desempenho da funcionária da Junta de
Freguesia, relativa ao ano anterior. ------------------------------------------------------------
----Reparar o acesso na Rua de Lamelas, para evitar que a água continue a
deteriorar aquela via, prejudicando a segurança na estrada nacional com a
g ra vil ha que águ a a rra sta pa ra a me sma. -----------------------------------------------------
----Aceitar, por solicitação do Tribunal de Viana do Castelo, através da Técnica
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de Reinserção Social, o Sr. Paulo Manuel Pinto Franco, no cumprimento de
cento e oitenta horas de serviço de interesse público.------------------------------------
----Transferir os direitos das sepulturas perpétuas números cento e cinquenta e
quatro e (154) e cento e cinquenta e cinco (155) de Laurinda Maria de Matos,
para seu filho Moisés de Matos da Silva, conforme documento arquivado na
secretaria da Junta de Freguesia, tendo sido emitidos os respetivos Alvarás.------
----Atribuir um subsídio de 350,00 (Trezentos e Cinquenta Euros) à SPACC-São
Pedro d' Arcos Ciclismo, para apoio ás atividades constantes do Plano de
Ativi dades, da refe ri da associ ação.-------------------------------------------------------------
----Autorizar a trasladação do defunto, Lázaro Agostinho Santos da Silva, do
Jazigo número sete, para o jazigo número oito, Talhão 7E, pertencente Dionísio
Velho da Silva e Rosa Maria Vila Pouca dos Santos.-----------~----------------------------
----Nada mais havendo a tratar a reunião terminou, pelas dezanove horas e
trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada,~~is~~~:~:a~:S~i~O:n~::;;,~r~;:::;:~~:~;~~-----~----------------~----
Paulo José Correia dos Santos--:-:-~~~~~;;~_::r.ln~~------
Maria Graziela Palma da Rocha Velho_~~~~b~~::t;tz=::::::..-.------


